Tisková zpráva, Brno, 9. června 2016

Děti obdrží diplomy za absolvování Masarykovy jUniverzity

Téměř stoprocentní úspěšnost v dokončení studia zaznamenal letošní druhý ročník
Masarykovy jUniverzity (MjUNI), ze 170 přihlášených ji úspěšně absolvovalo 166 dětí
ve věku od 9 do 14 let. Ti si v sobotu 11. června v Univerzitním kině Scala osobně
převezmou také diplomy za její ukončení. Slavnostní obřad začne v 10 hodin
dopoledne.
Cílem dětské univerzity je podnítit zájem o vědu. Do jejího zajištění se letos zapojilo
osm fakult Masarykovy univerzity (MU) a tři univerzitní pracoviště. Pro děti připravovaly
přednášky, workshopy i exkurze. „Letos jsme měli sedm výukových sobot a dvě
doprovodné exkurze, jednu do brněnské zoo a pak geologickou expedici na Býčí skálu
a do okolí Rudice,“ uvedla Lenka Jaskowiecová z Rektorátu MU, která má organizaci
MjUNI na starosti.
Děti se například na ekonomicko-správní fakultě dozvěděly, jak funguje burza, naučily
se hospodařit s penězi a pod dohledem zahraničních studentů z Centra jazykového
vzdělávání si procvičily angličtinu. Na lékařské fakultě si vyzkoušely lékařský plášť a
dozvěděly se, jak se bránit virům, nebo to, jak lze potlačit hladomor. Stejně jako loni se
i letos staly úspěšnými absolvent ty děti, které během podzimního a jarního semestru
přišly minimálně na čtyři sobotní programy.
MjUNI bude nabírat nové studenty i do příštího akademického roku. Zájemci se mohou
hlásit v srpnu. Přesný termín přihlášek bude vyvěšen na stránkách www.mjuni.cz. „Je
dobré si termíny hlídat. Kvůli velkému zájmu jsme loni měli dětskou univerzitu
naplněnou už čtvrt hodiny po spuštění registrace,“ podotkla Jaskowiecová.
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